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. االبتزاز حمليًا .
 

إمكاناهتم واحلفاظ عليهم وإصالحهم الشباب ىم طاقة اجملتمع الفاعلة وكل ما يبذؿ يف سبيل تنشئتهم وتنمية 
. سيكوف استثماراً حقيقياً لنهضة اجملتمع ومنوه وتقدمو

, ومع تعدد قنوات االنفتاح على ثقافات متعددة, ويف ظل ادلتغريات االجتماعية ادلتوالية اليت يعيشها رلتمعنا احمللي
وأعاقت الشباب عن القياـ مبهامهم , أصبحنا نعاين من متغريات ومكتسبات أحدثت نوعاً من اخللل يف بنية اجملتمع

. (االبتزاز)ومن ذلك مشكلة , التنموية
, أف مشكلة االبتزاز يف رلتمعنا احمللي مل حتظ بدراسة أو حبث وايف,  وشلا جتدر اإلشارة إليو قبل البدء بعرض الورقة

أال وىي العالقة العاطفية بني , وىي نتيجة دلشكلة أكرب يف حجمها وأخطر يف انتشارىا, ألهنا من ادلستجدات الطارئة
متثل مكمن ادلشكلة ووعاؤىا , فاالبتزاز غالباً ال يتولد إال من عالقة زلرمة بني طرفني, الرجل وادلرأة يف خارج إطار الزوجية

حىت يتطور , أو رغبة باستماع شخص أخر وحنوىا, أو دردشة, أو عالقة بريئة, أو زمالة عمل, صداقة: واليت ُتسوغ باسم
 .األمر إىل نتائج خطرية منها االبتزاز

آسية مؤسسة واقع االبتزاز زلليا من خالؿ اجلهود ادلقدمة من قبل جانب من ميكن التعرؼ على و
وىو مركز نسائي يسعى إىل تقدمي رلموعة ,  يف دراسة وضع االبتزاز يف اجملتمع السعوديوالتدريبلالستشارات 

ويهتم برصد , متكاملة من اخلدمات والربامج التطويرية ادلتخخخة يف تنمية الفتاة وادلرأة فكرياً وتربوياً ومهارياً 
كما يساىم يف التوعية واإلصالح , احتياجات اجملتمع ومتابعة ما يطرأ عليو من مشاكل ومتغريات سلوكية وفكرية

. والعالج بطرؽ علمية مدروسة
: ادلؤسسةوتشمل نشاطات 

 .الدورات التدريبية ادلتخخخة -1
 .الفتاة وادلرأةمتس حياة اليت سلبية اؿظواىر اؿمبعاجلة  ادلبادرات اخلاصة -2
 اليت ترد واحلاالت,  وادلوقع اإللكًتوين,اذلاتف اجملاين)اإلرشاد النفسي واالجتماعي عن طريق  -3

 .(ادلؤسسة
ىػ بناء 1430يف شهر زلـر  عاـ   (مشروع احلماية من االبتزاز)وقد قامت ادلؤسسة بإطالؽ مبادرة بعنواف 

:  من خالؿ األيت, واليت دلستها ادلؤسسة ,دلواجهة ىذه ادلشكلةوجود آلية على احلاجة إىل 
 .سواء عن طريق اذلاتف أو احلضور الشخخيإىل ادلؤسسة  حاالت االبتزاز الواردة عددتزايد  -1
 .حاالت االبتزاز من قبل مراكز ىيئة األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكرعدد من حتويل  -2
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والذي تناوؿ موضوع " 99"على قناة الرياضية برنامج " جتار الفضيحة " الخدى الذي لقيتو حلقيت  -3
  .مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب  يفومت إعدادمها من قبل قسم الربامج اإلعالمية, االبتزاز
: خطوات المشروع

: وقد مت تنفذ ادلشروع وفق اخلطوات اآلتية
. عرب برامج متنوعة ووسائل إعالمية سلتلفة: التوعية .1
وتوجيهها إىل اجلهات الرمسية , وفيها يتم تزويد ادلبتزة بإرشادات حلماية نفسها: الحماية .2

 .حلمايتها من ادلبتز

مبا يساعدىا على , ويتم فيها تأىيل ادلبتزة نفسياً واجتماعياً ودينياً من قبل ادلختخات: التأهيل .3
 .جتاوز زلنتها واالندماج يف حياهتا الطبيعية

ويهدؼ إىل رصد ىذه ادلشكلة وإعداد دراسات حوذلا لإلسهاـ يف احلد : البحث العلمي .4
 .منها وعالجها

 :أسباب المشكلة من خالل رصد قضايا االبتزاز
 .البعد عن اهلل وضعف الوازع الديين -1
ادلواقع  / (اإلمييالت اجملهولة)الربيد اإللكًتوين العشوائي )االتخاؿ التقنية واالستخداـ السليب لوسائل  -2

 / االلكًتونيةادلنتديات / مواقع األلعاب / مواقع التعارؼ بني اجلنسني / االلكًتونية العامة واخلاصة 
 اإلعالنات /البالؾ بريي/ خدمة أبواب / البلوتوث / ادلكادلات اخلطأ  / (الشات) الدردشة مواقع

عن الزواج عن طريق البحث / وظائف االلكًتونية للباحثات عن ادلضللة يف الخحف وادلواقع 
 ( مفسري األحالـ غري ادلعروفني بأمسائهم احلقيقية/اجملهوالت اخلاطبات 

 . (مساسرة اخلادمات / خادمات ادلنزؿ )اخلادمات  -3
 .ىروب الفتياتوصديقات وجارات السوء ودورىن يف حفالت السهر اؿ -4
 . دوؿ تلك يف احلياة اإلباحية يفوانغماسهنبتعاث الفتيات للخارج ا -5
 . يف األماكن العامة وعند مراجعة الدوائر احلكومية واخلرييةاالختالط -6
 .االضطراب النفسي -7
 .التغري االجتماعي نتيجة ادلستجدات يف اجملتمع السعودي -8
 .ظهور السلوؾ االستهالكي ادلتمثل يف وسائل التقنية الغري ضرورية -9
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 .ضعف الرقابة األسرية وادلتابعة لألبناء -10
 .ضعف عالقات الود والعاطفة بني أفراد األسرة  وغياب لغة احلوار والتفاىم -11
 روندرة وجود ادلشاريع التنموية والًتفيهية ادلعدة الستثما, الفراغ وغياب األىداؼ لدى الشباب -12

 .وملئ أوقات فراغهم, الطاقات الشابة

: رصد لقضايا االبتزاز التي تم التعامل معها ومعالجتها من خالل المؤسسة

ال نعم  مع ادلبتز قرابةىل توجد 
 23 % 77  %

. نالحظ ارتفاع وجود عالقات مع أشخاص بعيدين عن نطاؽ القرابة
  

مجيع اخليارات نفسي جنسي مادي نوع االبتزاز 
 11 %45 % 38 %6 % 

 .شلا جيعلو ميارس االبتزاز, نالحظ أف العالقة بني الفتاة والشاب تثري الغريزة اجلنسية وتطغى على اجلوانب األخرى لديو
 

مل حيدد يف ادللفات وظيفة جيدة وظيفة متدنية عاطل الوضع االجتماعي للمبتز 
 30 %33.3% 6.66% 13.04 %

 .نالحظ أثر الوضع ادلادي ادلتدين على وجود ادلشكلة
 

شلارسة اجلنس زنا احملاـر عالقة انًتنت خيانة زوجية نوع العالقة مع ادلبتز 
 30 %38.3 % 20 % 11.7 % 

 نالحظ أثر االنًتنت السليب وارتفاع نسبة اخليانة الزوجية يف العالقات بني اجلنسني
 

اجلانب الذي أرادت إشباعو 
ادلبتزة يف العالقة 

اسري جنسي عاطفي 

 66.33 % 10.37 % 23.3 %
 .نالحظ أثر فقداف العاطفة يف بروز ادلشكلة
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ادلكادلات بلوتوث نوع التعارؼ مع ادلبتز 
اخلطأ 

صديقات مواقع التعارؼ 
السوء 

احملاـر 

 9.1 % 30.6 % 20.3 % 25 % 15 % 
 .نالحظ أثر الخديقات ومواقع التعارؼ يف توسع نطاؽ ادلشكلة

 
استمرار صور االبتزاز اليت يطلبها ادلبتز 

العالقة الغري 
شرعية 

إقامة العالقة 
الغري شرعية 

االستمرار يف 
ادلكادلات 
اذلاتفية 

تعرفو على أف 
فتيات أخريات 

دفع مبالغ 
مادية 

 26 % 24.6 % 40  % 3.3 % 6.1 % 
 نالحظ أثر الوسائل التقنية غري ادلرشدة وطغياف الغريزة اجلنسية

 
عدـ جدوى االنتقاـ التخلص منو الدافع لإلبالغ عن ادلبتز 

العالقة 
التوبة اىل اهلل اخلوؼ منو 

 26 %5 % 20 % 28 % 21 %
 نالحظ تنوع األسباب الدافعة لإلبالغ عن ادلبتز

 
أسباب الوقوع يف العالقة مع 

ادلبتز 
الفضوؿ وحب تشجيع الزميالت   

ادلغامرة  
الفراغ  وضعف عدـ وجود رقابة   

العالقات األسرية 
 15 %18 %20 %47 %

 نالحظ أثر الفراغ وضعف العالقات األسرية يف إبراز ادلشكلة
 

مل حيدد يف ادللفات متزوج أعزب احلالة االجتماعية 
 % 15 % 35 % 50للمبتز 
______  % 45 % 55للمبتزه 

 .مضاعفة خطورة ادلشكلة بوجودىا لدى ادلتزوجني وادلتزوجات
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 :التوصيات 
, تكثيف اجلهود يف معاجلة أسباب ادلشكلة ومن أمهها ظاىرة التساىل يف إقامة العالقات العاطفية بني اجلنسني .1

 .والعمل على تضييق فرصها وتكثيف التوعية حوؿ أضرارىا
ىيئة األمر بادلعروؼ , وزارة الداخلية)مثل , إجياد مركز وطين يسهم يف حل ادلشكلة ويتبع جهات حكومية معنية .2

 .(والنهي عن ادلنكر
 .تعميم فكرة ادلشروع والعمل على إجياد فروع لو يف مناطق ادلملكة .3
ومؤسسات اجملتمع ادلدين يف تطوير وتفعيل لتعاوف والتنسيق مع اذليئات وادلؤسسات احلكومية باتكثيف اجلهود  .4

مشروع احلماية االجتماعية من , األماف األسري, مجعية حقوؽ اإلنساف, اإلنسافىيئة حقوؽ ) مثل ادلشروع
 .(وزارة الشئوف االجتماعية

التليفزيونية وادلواقع اإللكًتونية وشاشات وبثها من خالؿ القنوات , إطالؽ محالت إعالمية مكثفة ومدروسة .5
 .االبتزازعقوبات بمع توجيو رسائل واضحة وقوية , اإلعالنات يف الطرؽ العامة

توضح للفتيات و , حتذر الفتاة من االنزالؽ يف ىذه ادلشكلةإطالؽ موقع متخخص يتضمن مواد تثقيفية وتوعوية .6
    .االبتزازكيفية التخرؼ عند التعرض حملاوالت 

اجلامعات ادلدارس و يف وسائل التوعية ادلتنوعة واحملاضرات من قبل ادلتخخخات والعامالت يف ادلشروعتكثيف  .7
 .من خطورة إقامة العالقات احملرمة وما يًتتب عليو من االبتزازعلى مستوى ادلملكة لتوعية الفتيات 

وىي محلة إعالمية ميدانية تنظمها مركز " احلماية من االبتزاز ",  توفري الرعاية لدعم ادلرحلة الثانية من مشروع .8
 . والتدريبتآسية لالستشارا

 
 

 
 


